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Elsystemet är den svaga punkten hos sven-

ska lantbrukstraktorer. Mer än hälften av 

alla traktorbränder beror på fel och brister i  

elsystemet.

 – Många bränder kan undvikas med 

hjälp av rätt underhåll och framförallt om 

den enskilde traktorföraren alltid har som 

vana att bryta strömmen när traktorn läm-

nas utan tillsyn, säger Peter Birch-Iensen, 

skadeförebyggare på Länsförsäkringar 

Skåne.

Länsförsäkringar har under de tre se-

naste åren fått in drygt 700 anmälningar 

på traktorbränder och betalat ut 35,5 mil-

joner kronor i ersättning för dessa.

Minst en tredjedel av traktorerna står 

parkerade när de tar eld. Orsaken är näs-

tan alltid skadade kablar mellan batteri, 

startmotor och huvudströmbrytare.

– Oftast har man glömt slå av huvud-

strömbrytaren. Kanske hade man bråttom 

eller så är brytaren helt enkelt svåråtkom-

lig. Om den hade använts skulle sannolikt 

ingen av dessa skador ha inträffat, fortsät-

ter Peter Birch-Iensen.

Traktorförsäkringen täcker brand i 

traktorer. Men om skadan beror på att 

huvudströmbrytaren inte använts eller att 

den saknats blir ersättningen lägre. Detta 

gäller även för byggnaden om den också 

skadats vid branden.

Mellan åren 2004 och 2010 betalade 

Länsförsäkringar ut 30,2 miljoner kronor  

i ersättning för lantbruksbyggnader som 

skadats i samband med bränder på motor-

fordon och redskap.

Undvik traktorbränder

•	  Se till att du har en elmanövrerad  

huvudströmbrytare.

•	  Elledningar ska skyddas med godkänt 

skyddshölje.

•	  Tänk på var du placerar huvudström-

brytaren. 

•	  Skydda batteriets poler med polskydd 

och se till att batteriet sitter fast. 

•	  Gör kontroller av elsystemet.

40 traktorer brinner varje månad
Uppåt 40 traktorer brinner varje månad i Sverige. En tredjedel av dessa står stilla 
när de börjar brinna och det är också vanligt att byggnaden som traktorn står i tar 
eld. En enda traktorbrand kan kosta upp till en miljon kronor.

Ett nyhetsbrev om de  
gröna näringarna. 

Läs mer om hur du undviker skador på 

traktorn och vilka krav som ställs på  

lansforsakringar.se.

Anmälda traktorbränder till  
Länsförsäkringar 2004–2009

År
Anmälda  

traktorbränder
Ersättning 

Mkr

2004 286 9,8

2005 275 10,7

2006 252 8,4

2007 258 12,1

2008 264 12,6

2009 207 10,8

Totalt 1 542 64,4

Peter Birch-Iensen, skadeförebyggare  
på Länsförsäkringar Skåne
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Att investera i mark har över tiden 

varit en bra placering, oavsett om 

det är skogs- eller åkermark.  

Statistik från LRF Konsult visar att 

priserna på skog i södra delen av 

landet passerat gränsen 500 kronor 

per kubikmeter. Timmerpriserna 

var höga i somras vilket borde få 

fastighetspriset att öka ytterligare, 

då en viss eftersläpning alltid finns. 

Vi får en allt högre tillväxt på vår skog. 

Och om fastighetspriserna stiger samtidigt 

som virkesinnehållet på fastigheten ökar, 

är det fortfarande en bra investering. Tänk 

på att om räntan ökar samtidigt som fastig-

hetspriserna stagnerar så blir kostnaden 

högre. En ökning av räntan med 2–3 pro-

centenheter förändrar kalkylen på kost-

nadssidan, kanske en dubblering mot nuva-

rande ränta, och påverkar likviditeten. 

Som exempel får en skogsfastighet med 

ett virkesinnehåll på 15 000 kubikmeter 

som är belånad till 4 miljoner kronor, 

120 000 kronor högre räntekostnader om 

räntan ökar med 3 procentenheter. Räcker 

en ökad tillväxt till de ökade kostnaderna 

eller måste avverkning ske för att klara 

likviditeten? Markberedning och plantering 

drar också en del kostnader. I ovanstående 

exempel är belåningen drygt 50 procent 

Skogspriser över 500 kronor per kubikmeter
och det visar med tydlighet att vid högre 

räntekostnader krävs ett större eget kapital 

vid köp av skogsfastigheter. 

Sommaren 2011 får vi en större sågverks-

kapacitet, vilket ökar konkurrensen om 

timret och därmed efterfrågan på virkes-

marknaden. Detta skulle kunna omkull-

kasta exemplet ovan, eftersom höjda priser 

på skogsråvara i sin tur ökar priset på 

skogsfastigheter.

Sven-Erik Selerud, lantbruksexpert

Länsförsäkringar AB

KRöniKa 
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– Den långa och kalla vintern försenade 

säljstarten med ett par månader och för-

stärkte därmed efterfrågan. I norra Sverige 

har priset på skog stabiliserats, vilket är  

logiskt efter de senaste årens kraftiga upp-

gång. I övriga landet har priserna i snitt 

gått upp mellan 7 och 12 procent, säger 

Carl-Johan Jürss, chefsmäklare på LRF 

Konsult.

Många fastigheter till salu
Utbudet av fastigheter till salu har slagit  

rekord. I juni hade LRF Konsult över 444 

fastigheter till försäljning samtidigt. Det är 

24 procent fler än tidigare års toppnotering. 

Trenden är tydlig med allt mer differentie-

rade priser.

– Obebyggda skogsfastigheter med höga 

virkesförråd ger de högsta priserna och 

flest anbud. Objekt med många byggnader 

långt från tätorter är mer svårsålda. Ban-

kerna har också haft en stramare attityd, 

med stort fokus på låntagarens kommande 

kassaflöde, fortsätter Carl-Johan.

De som redan idag är skogsägare köper 

mer skog och en allt större del av skogen 

ägs av personer som bor på annan ort. Fort-

farande är det eget kapital som finansierar 

majoriteten av köpen, men det låga räntelä-

get har bidragit till ökad lånefinansiering.

Merparten av ägarbyten sker som ett led 

i generationsskiftet. Hög ålder och avsak-

nad av en generation som kan eller vill ta 

över är de vanligaste skälen till att man vill 

sälja. 

– Den som köper får å andra sidan en 

stabil och långsiktig kapitalplacering. 

Skogsinnehav är ett smart placeringsalter-

nativ, säger Carl-Johan.

Priset på skog fortsätter att stiga

Höstprognos

Prognosen för hösten visar en fortsatt posi-

tiv prisutveckling på virkesmarknaden 

med mellan 3 och 5 procent. En låg ränte-

nivå och ett stort intresse för att äga skog 

tryggar förutsättningarna för en gynnsam 

prisutveckling.

– För de som funderar på att sälja är 

läget fortsatt fördelaktigt. Högtrycket på 

fastighetsmarknaden ser ut att hålla i sig 

under hösten. Vi har över 350 objekt ute nu 

och det ser positivt ut, avslutar Carl-Johan 

Jürss.

PRiSSTaTiSTiK 

Ett uppdämt behov på marknaden, stor efterfrågan och bra betalt för skogsråvara gör 
att priset på skog fortsätter att stiga. Snittpriset har ökat med 7 procent under årets 
sex första månader och är nu 387 kronor per m3sk.

Priser på skogsfastigheter 2010 halvår

Samtliga pris i SEK/m
3
sk
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Stigande dieselpriser är att vänta framöver. 

Från och med 2011 kommer energiskatten 

att öka och återbetalningen av koldioxid-

skatt att successivt minska till 2015. Det 

gör att dieselkostnaden inklusive uppin-

dexeringen ökar med totalt 2,20 kronor per 

liter. Därför blir det ett extra fokus på 

bränsleförbrukning vid val av maskinsys-

tem. Står man inför en expansion av ytter-

ligare areal blir det allt viktigare att analy-

sera följderna för valet av maskinsystem 

och kostnaderna för längre transporter.

Växtodlingsföretaget
Årets växtodlingssäsong har inneburit ett 

besvärligt vårbruk med många omsådder 

och extrema skyfall både i Sverige och i 

världen. Men också bränder av så stora 

områden i Ryssland att det är svårt att för-

stå omfattningen. Det blev en händelserik 

sommar där först den totala världsskörden 

i International Grains Councils (IGC) 

marknadsrapporter skrevs upp i rapport  

efter rapport, för att därefter vända nedåt. 

Konsumtionen har däremot fortsatt att 

skrivas upp vilket resulterar i att världslag-

ren av spannmål minskar. 

Det har varit rekorduppgångar på spann-

målspriset i början av det tredje kvartalet. 

Det beror främst på handel med bland annat 

olika terminspapper och inte så mycket på 

oron för kommande brist på spannmål. I 

Ryssland däremot är oron stor och exporten 

är stoppad till långt in på 2011. Även Ukrai-

na har infört ett tillfälligt exportförbud.

Även om vi har haft en mycket bra pris-

utveckling på spannmål så verkar kvalitén 

bli sämre och skördenivåer lägre beroende 

på mindre odlad areal och lägre hektar-

skördar. Vi behåller därför i nuläget vår 

prognos från i februari, även om det har 

skett kostnadssänkningar och intäktshöj-

ningar. Arbets- och kapitalinkomsten ex-

klusive gårdsstöd förväntas att bli svagt 

negativ även under 2010. Driftsresultat 

minus finansnetto/omsättningen stiger med 

2,4 procentenheter till 18,8 procent.

Grisköttsföretaget 
Efter sju år av ständigt ökande import, 

minskade denna förra året med 3,5 procent 

tack vare den svaga kronkursen. Samtidigt 

minskade ändå den svenska produktionen 

med 3,3 procent. Den stärkta kronan sätter 

åter press på importen av svensk grispro-

duktion. Under första halvåret ökade kon-

sumtionen med 5 procent, men endast en 

fjärdedel av ökningen kommer från försälj-

ningen av svenskt griskött. Marknadsan-

delen av svenskt griskött är nu nere på  

65 procent och importen har under första 

halvåret ökat med 13 procent.

Under kvartal två har den svenska gris-

branschen tappat 2 kronor per kilo till 

framförallt Danmark och Tyskland enligt 

officiellt redovisade noteringar. Prisupp-

gången i Sverige under den annars så star-

ka grillsäsongen har varit mycket måttlig. 

Transport och logistik 
– en nyckelfråga för lantbruksföretagen 

Kvartalsanalys 2 från LRF Konsult

Strukturrationaliseringen inom svenskt jordbruk innebär att medeltransportavstån-
det har ökat. Det är inte ovanligt att man transporterar gödsel, ensilage och spann-
mål 7–10 kilometer mellan olika driftsenheter. 

KvaRTaLSanaLYS 
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Skogsföretaget

Det har under året varit full fart på virkes-

marknaden och prisnivåerna närmar sig 

toppnoteringarna från 2007–2008. I södra 

Sverige är rotpostmarknaden fortfarande 

väldigt het. Prislistorna har släpat efter nå-

got, men detta har kompenserats genom 

premier och påslag. De höga priserna i 

södra Sverige har börjat sprida sig norrut.  

I mellersta Sverige har priserna på både 

timmer och massaved höjts ordentligt. 

Samtidigt har premier plockats bort och 

därför är nettohöjningen inte lika stor. Den 

norra delen av landet har under de senaste 

åren varit prisledande på både massaved 

och timmer. Under det senaste året har det 

skett en rollförändring, men nu är priserna 

åter på väg upp i norr.  ■

Nötköttsföretaget
De svenska priserna har sedan årsskiftet 

stigit och Sverige är nu inte längre sämst i 

klassen när det gäller avräkningspriser för 

exempelvis ungtjurar i EU. Fortfarande är 

det en bit upp till det europeiska genom-

snittet. Framöver måste produktionskapa-

citeten som minskade under förra året 

kompenseras med en pris- och produk-

tionsökning tämligen omgående. 

Vi höjer lönsamhetsprognosen jämfört 

med kvartal ett. Avräkningspriset har stigit 

med cirka 5 procent jämfört med mars 

2009. Vi tror att nivån bibehålls under 2010 

och höjningen kompenserar ökningen av 

dieselkostnaden. Arbets- och kapitalin-

komsten exklusive gårdsstöd är positiv. 

Driftsresultat minus finansnetto/omsätt-

ningen fortsätter att stärkas med 3,5 pro-

centenheter och når 24,5 procent.

Det är något som inte stämmer på den 

svenska marknaden när vi som är import-

beroende får lägre betalt för råvaran än 

omkringliggande export beroende länder.

Lönsamhetsökningen för grisköttsföre-

tagen blir svagare än i prognosen för första 

kvartalet på grund av ökade dieselkostna-

der och ökade foderkostnader samtidigt 

som intäkterna inte höjts. Arbets- och  

kapitalinkomsten exklusive gårdsstöd är 

strax över noll. Driftsresultat minus finans-

netto/omsättningen stiger med 0,8 procent-

enheter till 15,1 procent jämfört med 2009.

 

Mjölkföretaget
Svenskt mjölkföretagande visar på en nå-

got förbättrad ekonomi baserad på höjning-

ar av avräkningspris och sjunkande foder-

kostnader. Glädjande är att en del mejerier 

fortsatt att höja avräkningspriset och en 

positiv utveckling kan skönjas. Frågan är 

om och när det ger effekt i hela landet. 

Priset på helmjölkspulver var i början av 

september nästan dubbelt så högt som 

2009 och världsmarknadspriset verkar 

stabilisera sig på en högre nivå. Både 

minskat utbud och ökad efterfrågan under 

våren har bidragit till detta.

En del mejerier har höjt avräkningspri-

set under kvartal två och fortsätter under 

kvartal tre vilket gör att vi kan höja vår 

helårsprognos för 2010. Vi beräknar  

prognosen på ett snittavräkningspris på 

3,10 kronor och 5 procent sänkta foder-

kostnader. Trots sänkningar är den totala 

kostnadsnivån högre än 2006/2007, men en 

procentenhet lägre än 2009. Arbets- och 

kapital inkomsten exklusive gårdsstöd är 

positiv. Driftsresultat minus finansnetto/

omsättningen ökar med 5,9 procentenheter 

jämfört med 2009, till 27,3 procent. Vilket 

är 1,7 procentenheter lägre än snittet för 

åren 2006–2008.
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även på energitorget C03:48 samt bland  
energidemonstrationerna utanför hall C.

Hagel slår hårt
Mycket av skörden är redan tröskad, men 
hagel kan fortfarande slå hårt mot oskör-
dade grödor. Grödaförsäkringen gäller 
fram till sista oktober. Kom ihåg att se till 
att uppgifterna om arealer är aktuella inför 
nästa säsong. Du kan även prissäkra skör-
den med Agria Prissäkrad Gröda. Prata 
med din lantbrukskontakt.  

Se upp för brand i foder
En vanlig brandorsak vid gårdsbränder är 
värmeutveckling som har lett till självan-
tändning av stråfoder och spannmål. Det är 
nästan alltid för hög fukthalt som startar 
värmeutvecklingen. 

Risken för värmeutveckling i foder är 
störst vid svåra och blöta bärgningsförhål-
landen och då man på grund av vädret 
tvingas chansa och lägga in foder som man 
normalt inte skulle ha lagt in.

Med rätt förutsättningar: tillgång till 
vatten och syre, kan fuktigt organiskt ma-
terial bli så varmt att det i vissa fall själv-

Det är dyrt att bygga djurstallar i 
Sverige
Jordbruksverket har publicerat en färsk 
rapport kring de ekonomiska förutsätt-
ningarna för lantbruket i Sverige jämfört 
med Danmark och Finland. Den visar hur 
lönsamheten skiljer sig åt  i de tre länder-
na.  En tydlig skillnad är att byggnadskost-
naderna för djurstallar är mycket högre i 
Sverige. Den pekar också på hur olika la-
gar och skatter som påverkar lönsamheten. 

Läs hela rapporten på www.jordbruks-
verket.se.

Olyckor är vanliga i lantbruket  
Riskerna att skada sig är större i lantbruket 
än i de flesta andra branscher. Att ha ett 
heltäckande olycksfallsskydd kan vara av-
görande för din ekonomi om du råkar ut 
för en olycka. Kontakta oss så hjälper vi 
dig att få ett bra skydd för alla på gården. 

Vi ses på Elmia
Kom och besök oss på Elmia Lantbruk  
20–23 oktober. Länsförsäkringar hittar du 
i monter B05:50 och LRF med dess dotter-
bolag i monter B01:50. LRF Konsult finns 

Om Länsförsäkringar Om LRF Konsult

Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kund

ägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda 

Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäk

ringsbolag får kunden en helhet av bank och försäk

ringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi 

djur och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar 

Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg 

bostadsaffär.  

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redo-

visningsföretag med fler än 1 500 medarbetare. Våra 

specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skat-

ter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 

orter över hela landet. För ytterligare information besök 

oss gärna på www.konsult.lrf.se. Vill du hellre ringa är 

numret 0771-27 27 27.
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Om samarbetet Länsförsäkringar och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Under slutet av 2007 förvärvade länsförsäkringsgruppen försäkringsverksamhet från LRF. Det fördjupade samarbetet med  

LRF ger ökad kunskap om lantbruksmarknaden i Sverige och förutsättningar att i ett tidigt skede se kundernas behov och  

utveckla nya försäkringslösningar. Länsförsäkringsgruppen erbjuder nu sina lantbrukskunder en starkare helhet inom bank  

och försäkring. 

nOTiSER 

antänder. Tiden från det att uppvärmning-
en startar till självantändning kan variera 
från några dygn till flera månader.

Även om man vet att hö och halm kan 
självantända har forskarna inte lyckats 
vetenskapligt bevisa varför det sker.

        Minska risken
•	 Se till att få ett torrt och kvalita-

tivt bra foder. 
•	 Mät temperaturen på materialet 

med ett temperaturspjut, ska inte 
överstiga 40–50 grader.

•	 Om temperaturen överstiger 
40–50 grader ska materialet luftas 
omedelbart. 

•	 Om temperaturen är 70–80 grader 
ska du rådgöra med räddnings-
tjänsten. Rör inte om i fodret,  
det får inte syresättas. 

•	 Materialets struktur ska vara 
homogent, detta gäller speciellt 
träflis där det lätt kan variera från 
sågspån till stora stickor.

Fler tips på www.lantbruketsbrand- 
    skydd.nu


